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I N F O R M A C J E
Warszawa, 17.03.2017 r.

Szanowni Mikrobiolodzy i wszyscy Państwo
zainteresowani badaniami mikrobiologicznymi w Polsce
We wrześniu ub. roku ukonstytuowało się nowe Prezydium Zarządu Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów
(PTM). Głównym celem naszego Stowarzyszenia jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków PTM oraz szerokich kręgów społeczeństwa.
Zarząd PTM stara się zaprosić do współpracy i zjednoczyć w ramach Towarzystwa wszystkie osoby wnoszące
istotny wkład w rozwój rozmaitych gałęzi mikrobiologii: klinicznej, weterynaryjnej, środowiskowej, przemysłowej,
farmaceutycznej, mikrobiologii żywności, wody, osoby prowadzące badania podstawowe, rozwojowe, przeglądowe,
kontrolne, genetyczne i inne.
Wiele jest zagadnień wymagających wnikliwych badań i oceny przez mikrobiologów, np.: problem narastającej lekooporności drobnoustrojów zwłaszcza chorobotwórczych, mikrobiologiczne zanieczyszczenie środowiska,
GMO, poprawa systemu jakości i metod kontroli żywności, kosmetyków, leków, wyrobów medycznych i produktów
biobójczych. Do realizacji tych planów konieczna jest szeroka współpraca nie tylko mikrobiologów: naukowców,
nauczycieli akademickich, lekarzy, specjalistów pracujących w przemyśle, rolnictwie, wykonujących mikrobiologiczne badania kontroli w rozmaitych obszarach, ale także firm diagnostycznych, farmaceutycznych, kosmetycznych, produkujących żywność, środki przeciwdrobnoustrojowe, odczynniki oraz aparaturę kontrolną i badawczą.
W 2017 r. z okazji 90-lecia działalności Towarzystwa planujemy zorganizować Konferencję „90 lat PTM
wczoraj – dziś – jutro”, która odbędzie się w dniach 22–23 września w Krakowie i jak zakładamy zgromadzi
kilkaset osób związanych z mikrobiologią.
W związku z tak szeroką działalnością, zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie naszego Towarzystwa
poprzez:
– darowizny na cele statutowe
– udział w Konferencji z okazji 90-lecia Towarzystwa. Planujemy w trakcie jej trwania udostępnienie
powierzchni na organizację stoisk firm, pragnących reklamować swoje produkty.
– przystąpienia do Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jako członek wspierający PTM. Prezydium PTM
podjęło decyzję o minimalnej wysokości składki rocznej członka wspierającego:
Członek Zwyczajny – 3.000 zł; Członek Srebrny – 5.000 zł; Członek Złoty – 10.000 zł
Członkowie wspierający (informacje o nich: nazwa firmy, logo i adres) uzyskują następujące przywileje:
● wszyscy wymienieni są na stronie PTM, na facebooku oraz w każdym numerze 3 czasopism – kwartalników
PTM: Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia, Postępy Mikrobiologii i Polish Journal of Microbiology,
w danym roku;.
● wszyscy wymienieni są w materiałach konferencji organizowanych i współorganizowanych przez PTM.
Możliwe jest dołączenie materiałów informacyjnych firm do materiałów konferencyjnych;
● wszyscy otrzymują w danym roku wszystkie numery 3 czasopism (łącznie 12 numerów – zeszytów);
● otrzymują zniżki 15% (Członek Srebrny) 25% (Członek Złoty) na stoisko, jeżeli takie będą na konferencjach
organizowanych przez PTM;
● możliwe jest nieodpłatne umieszczanie reklam czarno-białych i kolorowych z 50% zniżką, w kwartalnikach:
Postępy Mikrobiologii oraz Polish Journal of Microbiology (oba czasopisma z IF):
Członek Srebrny – 1 reklama całostronicowa lub 2 reklamy po pół strony raz w roku, w jednym numerze
jednego z ww. wymienionych czasopism
Członek Złoty – 2 reklamy całostronicowe lub 3 reklamy po pół strony raz w roku, w jednym numerze
obu ww. wymienionych czasopism.
Niniejszy list jest informacją i jednocześnie prośbą o współpracę z Towarzystwem.
W przypadku Państwa zainteresowania, możliwości udziału Państwa firmy w działalności PTM
będziemy omawiać bezpośrednio (ptm.zmf@wum.edu.pl)
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INFORMACJA O SKŁADKACH CZŁONKOWSKICH PTM
W 2017 ROKU
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów uprzejmie informuje, iż wysokość składki członka
zwyczajnego PTM w roku 2017 wynosi 100 zł/rok. Wysokość składki dla emerytowanych członków zwyczajnych
PTM wynosi 50 zł/rok.
W przypadku zmiany danych wcześniej przekazanych do ZG PTM (np. zmiana miejsca pracy, adresu, e-maila,
przejście na emeryturę itp.), prosimy o aktualizację i wypełnienie „Formularza aktualizacji danych osobowych”
(dostępny na stronie PTM). Z opłacania składki członkowskiej zwolnieni są członkowie honorowi Polskiego
Towarzystwa Mikrobiologów.
SKŁADKI PROSIMY OPŁACAĆ
DO KOŃCA I KWARTAŁU KAŻDEGO ROKU KALENDARZOWEGO
Statut PTM §14 ust 3. „Członek zwyczajny jest zobowiązany do regularnego opłacania składki członkowskiej
w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie Delegatów Towarzystwa”.
Statut PTM §15 ust 3. „ Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek skreślenia z listy członków Towarzystwa
z powodu niezapłacenia składki członkowskiej przez dwa kolejne lata…”
W związku z porządkowaniem listy członków zwyczajnych PTM, osoby, które nie zapłaciły składki za lata 2015,
2016 uprzejmie są proszone o uregulowanie tych składek.
Osoby, które nie opłaciły składek za lata 2014, 2013 i wcześniejsze, proszone są o uregulowanie tych składek
(można to uczynić w miesięcznych ratach w ciągu I półrocza 2017 r.), a w przypadku nie uregulowania składek
do 30.06.2017 r. osoby te zostaną skreślone z listy członków zwyczajnych PTM. W przypadku, gdy dysponujemy aktualnym adresem, osoby te zostaną wcześniej powiadomione listem wysłanym z Oddziału Terenowego
PTM, o możliwości skreślenia ich z listy członków PTM w sytuacji nie uregulowania zaległych składek PTM do
dnia 30.06.2017 r.
Jednocześnie informujemy, że tylko członkowie z opłaconą składką za dany rok otrzymają nieodpłatnie kwartalnik Postępy Mikrobiologii lub Polish Journal of Microbiology (prosimy o podanie wybranego czasopisma przy
opłacaniu składki członkowskiej). W przypadku braku deklaracji przesyłany będzie kwartalnik Postępy Mikrobiologii. Istnieje możliwość rocznej prenumeraty drugiego kwartalnika koszt – 40 zł/rok (dla członków PTM).
Również tylko członkowie z opłaconą składką za dany rok mogą starać się o stypendia FEMS, niższe opłaty
wpisowe na konferencje współorganizowane przez PTM oraz występować jako osoby rekomendujące: kandydatów
na nowych członków PTM oraz kandydatów na stypendia FEMS.
NUMER KONTA
Składki członkowskie należy wpłacać na konto:
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów, ul. Banacha 1 b, 02-097 Warszawa
Bank: BGŻ BNP Paribas, nr konta: 57 2030 0045 1110 0000 0261 2550
Na przekazie prosimy umieścić informacje:
imię, nazwisko, oddział PTM, rok za który dokonywana jest opłata składki.
Otrzymaliśmy kilkanaście wpłat składek, bez określenia, kto i za jaki rok wnosi opłatę.
BIURO Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów
ul. Banacha 1 b, 02-097 Warszawa WUM Budynek CePT, tel: 22 116 61 77,
fax: 22 116 61 96, e-mail ptm.zmf@wum.edu.pl, www.microbiology.pl
https://www.facebook.com/Polskie-Towarzystwo-Mikrobiolog%C3%B3w-246114759137556/
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CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY
POLSKIE TOWARZYSTWO MIKROBIOLOGÓW
Członek Złoty Wspierający PTM
– od 27.03.2017 r.

HCS Europe – Hygiene & Cleaning Solutions
ul. Warszawska 9a, 32-086 Węgrzce k. Krakowa
tel: (12) 414 00 60, 506 184 673, fax (12) 414 00 66
www.hcseurope.pl; NIP 675-12-63-252
Dyrektor Generalny: Mateusz Jurczyk
Firma projektuje profesjonalne systemy utrzymania czystości i higieny dla klientów
o szczególnych wymaganiach higienicznych, m.in. kompleksowe systemy mycia, dezynfekcji,
osuszania rąk dla pracowników służby zdrowia, preparaty do dezynfekcji
powierzchni dla służby zdrowia, systemy sterylizacji narzędzi.
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INFORMACJA O KONFERENCJACH WSPÓŁORGANIZOWANYCH PRZEZ
POLSKIE TOWARZYSTWO MIKROBIOLOGÓW
ORAZ Z PATRONATEM PTM W 2017 r.

Konferencja Naukowa
90 lat Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów,
PTM wczoraj – dziś – jutro
Kraków, 22–23 września 2017 r.
Komunikat I
Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów organizowana jest przede wszystkim z okazji
90. rocznicy powołania naszego Stowarzyszenia. Jednocześnie w 2017 roku przypada rocznica 160-lecia urodzin
Ojca mikrobiologii polskiej profesora Odona Bujwida oraz 130-lecia wygłoszenia przez niego w Krakowie słynnych pięciu „odczytów o bakteryjach”. W 2017 roku upływa także 90 lat od powołania ogólnoświatowego stowarzyszenia towarzystw mikrobiologicznych International Society of Microbiology, obecnie International Union of
Microbiological Societies (IUMS), którego współzałożycielem było PTM.
Konferencji towarzyszyć będzie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, które podejmie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu PTM.
Tematyka konferencji, poza częścią poświęconą historii polskiej mikrobiologii ze szczególnym uwzględnieniem
roli prof. O. Bujwida oraz działalności PTM, będzie również dotyczyła przeglądu osiągnięć naukowych różnych
dyscyplin mikrobiologii.
Planuje się zorganizowanie sesji wykładowej, na którą zostaną zaproszeni najwybitniejsi polscy naukowcy
z różnych dyscyplin mikrobiologii oraz kilku sesji plakatowych, na których wszyscy mikrobiolodzy, a zwłaszcza
Delegaci na Walne Zgromadzenie PTM będą mogli przedstawić wyniki swoich prac.
Planuje się również stworzenie warunków umożliwiających zorganizowanie stoisk wystawowych przez różne
firmy działające w obszarze mikrobiologii.
Spotkanie członków Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów będzie okazją do poznania początków polskiej
mikrobiologii i serologii, do dyskusji, przeglądu sesji plakatowych, do integracji pokoleń mikrobiologów, do
rekreacji w czasie spotkań koleżeńskich w uroczym klimacie dawnej stolicy Polski.
Konferencja organizowana jest przez Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Oddział w Krakowie i Uniwersytet
Jagielloński.
Termin nadsyłania streszczenia plakatu: 01.05.2017 r.
Termin powiadomienia o akceptacji streszczenia: 21.05.2017 r.
Opłaty zjazdowe:
Osoby do 35 roku życia (w tym studenci) członkowie PTM
W terminie do dnia 15.06.2017 r.: 100 zł; w terminie po 15.06.2017 r.: 150 zł
Osoby do 35 roku życia (w tym studenci) nie będący członkami PTM – udział czynny
W terminie do dnia 15.06.2017 r.: 200 zł; w terminie po 15.06.2017 r.: 250 zł
Członkowie PTM
W terminie do dnia 15.06.2017 r.: 300 zł; w terminie po 15.06.2017 r.: 400 zł
Osoby nie będące członkami PTM
W terminie do dnia 15.06.2017 r.: 400 zł; w terminie po 15.06.2017 r.: 500 zł
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VI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
MIKROBIOLOGIA FARMACEUTYCZNA 2017
Gdańsk 31.05–2.06.2017
Komunikat I
Szanowni Państwo,
W imieniu Rady Naukowo-Programowej serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji – Mikrobiologia
Farmaceutyczna 2017. Tegoroczna Konferencja jest organizowana przez Polskie Towarzystwo Mikrobiologów
i firmę Transpharmacia i jest kontynuacją rozpoczętego w 2009 roku cyklu spotkań naukowo szkoleniowych,
którego celem jest stworzenie Forum Specjalistów zainteresowanych mikrobiologią farmaceutyczną, służącego
wymianie wiedzy, poglądów i doświadczeń w obszarach oceny i zapewnienia jakości, badań mikrobiologicznych
oraz bezpieczeństwa mikrobiologicznego produktów leczniczych..
Podczas naszego spotkania przedstawimy szereg zagadnień istotnych dla Mikrobiologów pracujących
w wytwórniach farmaceutycznych, laboratoriach mikrobiologicznych współpracujących z przemysłem farmaceutycznym, wydziałach farmaceutycznych uczelni, a także dla Osób Wykwalifikowanych, Specjalistów Zapewnienia i Kontroli Jakości, Audytorów oraz Osób odpowiedzialnych za współpracę z kontraktowymi laboratoriami
mikrobiologicznymi.
Do udziału w konferencji zapraszamy również mikrobiologów z wytwórni kosmetycznych.
Tematem wiodącym konferencji będzie Jakość Badań Mikrobiologicznych, ale również jakość mikrobiologiczna
produktów leczniczych i wyrobów medycznych obecnych na rynku. Tradycyjnie już przedstawimy aktualne i planowane zmiany w przepisach, wymaganiach farmakopealnych, oraz nowości w temacie Woda i problemy z nią
związane.
Szczegółowe informacje i program zostaną zamieszczone w następnym komunikacie.
Organizatorzy konferencji Mikrobiologia Farmaceutyczna 2017 – Transpharmacia:
Tel. +48 601382182; +48 509710103
e-mail: transpharmacia@transpharmacia.pl

KONFERENCJA BIOMILLENIUM 2017
„Trendy i rozwiązania w biotechnologii i mikrobiologii”
Gdańsk, 6–8 września 2017 r.
Komunikat I
Szanowni Państwo,
W imieniu Komitetu Organizacyjnego mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Konferencji BioMillenium 2017 – „Trendy i rozwiązania w biotechnologii i mikrobiologii”, która odbędzie się w dniach 6–8 września 2017 na terenie Politechniki Gdańskiej w Gdańsku.
Głównym organizatorem Konferencji jest Katedra Biotechnologii Molekularnej i Mikrobiologii Politechniki
Gdańskiej oraz Gdański Oddział Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. Współorganizatorami są również
Katedra Mikrobiologii i Katedra Immunologii Wydziału Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Gdański
Oddział Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Chorób Zakaźnych.
Prezentowane zagadnienia będą podzielone na pięć tematycznych sesji: Biotechnologia: w medycynie, w przemyśle, w ochronie środowiska, Mikrobiologia: kliniczna oraz molekularna
Konferencja rozpocznie się wykładem przedstawiającym sylwetkę, zainteresowania i osiągnięcia naukowe
zmarłego w tym roku Pana Prof. dr hab. Józefa Kura, założyciela Katedry Biotechnologii Molekularnej i Mikro
biologii Politechniki Gdańskiej oraz naukowca, który swoimi pracami nie tylko wiele wniósł wiele do mikrobiologii
i biotechnologii, ale był ich wielkim popularyzatorem.
Przewidujemy wykłady plenarne, prezentacje ustne, sesję plakatową oraz warsztaty praktyczne prowadzone
przez firmy. Mamy nadzieję, że prezentacje wyników Państwa badań naukowych pokażą, że biotechnologia nie jest
wciąż dziedziną „nauki przyszłości”, ale już dziś przyniosła rozwiązania stosowane w wielu gałęziach przemysłu
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i w medycynie oraz że mikrobiologia nie jest „skostniałą dziedziną”, ale obszarem nauki, w którym zarówno tworzy
się, jak i wykorzystuje nowoczesne technologie.
Wierzymy, że Konferencja będzie okazją do nawiązania kontaktów umożliwiających efektywną współpracę.
Wszystkim, którzy wezmą udział w Konferencji, życzymy miłego pobytu w Gdańsku. Szczegółowy program
i informacje zostaną przesłane w następnym komunikacie.
Organizatorzy Konferencji BioMillenium 2017
Kontakt: 58 347 24 17 – sekretariat
oraz 58 347 23 83; 58 347 64 12; 58 347 24 06; 58 347 23 02

Mikrobiologia w Ochronie Zdrowia i Środowiska
– MIKROBIOT 2017,
Łódź, 19–21 września 2017 r.
Microbiology in Health Care and Environmental Protection
– MIKROBIOT 2017
Lódź, Poland, September 19–21, 2017.
Komunikat I
W imieniu Organizatorów, Instytutu Mikrobiologii, Biotechnologii i Immunologii Uniwersytetu Łódzkiego
oraz Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów mamy przyjemność serdecznie Państwa zaprosić do wzięcia udziału
w IV edycji konferencji naukowej „Mikrobiologia w Ochronie Zdrowia i Środowiska” – MIKROBIOT 2017,
która odbędzie się w Łodzi w dniach 19–21 września 2017 r.
On behalf of the Organizing Committee, The Institute of Microbiology, Immunology and Biotechnology at the
University of Lodz in Poland, together with Polish Society of Microbiologists, it is our great honor and pleasure
to invite you to attend the 4th edition of scientific conference “Microbiology in Health Care and Environmental
Protection” – MIKROBIOT 2017. This event will take place in Lodz, Poland, September 19–21, 2017.
The goal of the meeting is to provide opportunities for exchange ideas and research experience in the fields of
microbiology, immunology and biotechnology, including microbial virulence factors, human immune response
to infections, epidemiology, structure and physiology of environmental microorganisms, their use in biotechnological processes and in the removal of environmental pollution, as well as the role of microorganisms in their
habitats and their relationships with other organisms.
As in the previous edition of the conference MIKROBIOT, which enjoyed great interest of the scientific community from all over Poland and met with appreciation from foreign visitors, during the upcoming 4th edition of
MIKROBIOT 2017 plenary lectures will be given by eminent scientists, among others from Germany, Portugal,
France or Italy. The official conference language will be English. During the conference MIKROBIOT 2017 four
scientific sessions are provided for:
1.
2.
3.
4.

Clinical microbiology and immunology
Microbial biotechnology
General and environmental microbiology
Genetics and genomics of microbes
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Konferencja pod patronatem PTM
IX OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA HYDROMIKROBIOLOGICZNA
HYDROMICRO 2017:
DROBNOUSTROJE – OSIĄGNIĘCIA I WYZWANIA
17–19 września 2017, Olsztyn
Szanowni Państwo!
Bardzo serdecznie zapraszamy na IX Ogólnopolską Konferencję Hydromikrobiologiczną, organizowaną
w dniach od 17 do 19 września 2017 roku przez Katedrę Mikrobiologii Środowiskowej Wydziału Nauk o Środowisku
Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie. Będzie to dziewiąte ogólnopolskie spotkanie środowisk naukowych związanych z mikroorganizmami ekosystemów wodnych. Poprzednie spotkania odbywały się w: Słupsku-
-Ustce (2000), Toruniu (2002), Zielonej Górze-Łagowie (2004), Mikołajkach (2006), Warszawie-Wierzbie (2008),
Gdańsku (2010), Wrocławiu (2013) oraz Gliwicach (2015).
Tematyka konferencji obejmuje: mikroorganizmy wód śródlądowych, podziemnych i morskich, mikroorga
nizmy w inżynierii środowiska, sanitarno-bakteriologiczne aspekty oczyszczania ścieków, transmisję mikro
organizmów patogennych drogą wodną, zanieczyszczenia biologiczne w systemach wodnych biobezpieczeństwo
i bioremediację wód, diagnostykę organizmów wodnych, mikrobiologię przemysłową i biotechnologię.
Językiem konferencji jest język polski lub angielski Zgłoszenia (w postaci wypełnionej karty zgłoszenia
uczestnictwa – do pobrania ze strony www.hydromicro2017.pl należy przesłać do 30 maja 2017 roku na adres:
hydromicro@uwm.edu.pl
Streszczenia w języku polskim lub angielskim przygotowane wg schematu zamieszczonego na stronie Konferencji prosimy przesyłać droga mailową do 30 czerwca 2017 roku. Konferencja odbędzie się w Olsztynie,
w atrakcyjnie usytuowanym hotelu Omega.
W imieniu Komitetu Organizacyjnego
Dr hab. Zofia Filipkowska, prof. UWM
Konferencja pod patronatem PTM
IV EDYCJA KONFERENCJI
„WEKTORY I PATOGENY – W PRZESZŁOŚCI I PRZYSZŁOŚCI”
Wrocław, 24 listopada 2017
Szanowni Państwo,
Instytut Genetyki i Mikrobiologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wrocławski Oddział Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów i Wrocławski Oddział Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego zapraszają na IV edycję
konferencji pt. „Wektory i patogeny – w przeszłości i przyszłości”.
Konferencja ma na celu prezentację badań z zakresu mikrobiologii i parazytologii jakie są prowadzone aktualnie w krajowych jak i zagranicznych jednostkach naukowych. Pragniemy również udokumentować historyczny
dorobek polskich naukowców w tych dziedzinach. W tym roku szczególną uwagą objęty będzie problem uwarunkowanych środowiskowo chorób infekcyjnych i inwazyjnych, których czynnikami etiologicznym są patogeny
transmitowane przez stawonogi (wektory), głównie hematofagiczne kleszcze i komary, a także ukazanie skutecznych sposobów zapobiegania i monitorowania tych zagrożeń.
Podczas konferencji planowana jest prezentacja praktycznych osiągnięć 20-letniej współpracy Instytutu Genetyki i Mikrobiologii UWr z Wydziałem Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Wrocławia w zakresie biologicznego
(mikrobiologicznego) zwalczania komarów na terenie Aglomeracji Wrocławskiej. Ważnym celem konferencji jest
także integracja środowiska naukowego oraz ukazanie osiągnięć naukowych młodych adeptów nauki.
Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie: http://www.mikrobiologia.uni.wroc.pl
Organizator: Uniwersytet Wrocławski Instytut Genetyki i Mikrobiologii
Miejsce: Uniwersytet Wrocławski Instytut Genetyki i Mikrobiologii
ul. Przybyszewskiego 63/77, 51-148 Wrocław
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Konferencja pod patronatem PTM
7 MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA WEIGLOWSKA
Lwów, 26–29 września 2017 r.
http://cellbiol.lviv.ua/2017/
Rudolf Weigl był wybitnym polskim mikrobiologiem austriackiego pochodzenia. Pracował w czasach międzywojennych we Lwowie (dzisiejsza Ukraina) w dziedzinach mikrobiologii lekarskiej, parazytologii, immunologii
oraz biotechnologii, opracowując przy tym pierwszą skuteczną szczepionkę przeciwko durowi plamistemu.
Mikrobiolodzy polscy i ukraińscy od 2003 r. organizują naprzemiennie w Polsce i Ukrainie dwustronne (później
międzynarodowe) konferencje Weiglowskie w dziedzinie mikrobiologii i dyscyplinach pokrewnych. Poprzednie
konferencje Weigowskie odbywały się we Lwowie (2003), Warszawie (2007), Odessie (2009), Wrocławiu (2011),
Czerniowcach (2013) oraz w Gdańsku (2015). Kolejną, 7 konferencję Weiglowską zaplanowano zorganizować
we Lwowie, mieście, gdzie R. Weigl pracował.
Główne tematy konferencji to mikrobiologia ogólna, mikrobiologia lekarska, mikrobiologia środowiskowa,
immunologia oraz biotechnologia. Konferencja odbędzie się w przepięknym Lwowskim Budynku Uczonych.
Głównymi uczestnikami konferencji będą mikrobiolodzy ukraińscy i polscy, jednak przewiduje się także udział
naukowców z innych krajów (Austria, Francja, Niemcy, Szwecja, Włochy, USA, Japonia). W konferencji weźmie
udział około 250 uczestników. Oprócz programu naukowego, przewidziane są: wycieczka po Lwowie, koncert,
recepcja oraz na życzenie – bankiet, spektakl w Operze Lwowskiej, a także wycieczka do pobliskich zamków.
Konferencja przyczyni się do nawiązania bliższych kontaktów z naukowcami z Ukrainy oraz wzmocnieniu przyjacielskich stosunków między naszymi narodami.
Planuje się, ze opłata konferencyjna wyniesie 140 Euro oraz 110 Euro dla młodych naukowców. Koszty obejmą
3 obiady, recepcję, 5 poczęstunków podczas przerw na kawę, wycieczka po mieście oraz materiały konferencyjne.
Dodatkowo płatne będą bankiet (około 40 Euro) oraz spektakl w operze Lwowskiej (10 Euro). Po konferencji
można będzie odwiedzić zamek Oleski (1 dzień), Poczajow i Krzemieniec (1 dzień) lub Kamieniec Podolski (2 dni),
wycieczki te są płatne dodatkowo.

7TH INTERNATIONAL WEIGL CONFERENCE
(LVIV, SEPTEMBER 26–29, 2017)
Rudolf Weigl was the outstanding Polish microbiologist of Austrian descent. He worked in the interwar period
in Lviv (contemporary Ukraine) in the fields of medical microbiology, parasitology, immunology and biotechnology and created the first successful anti-typhus vaccine. Polish and Ukrainian microbiologists started in 2003 joint
initiative to organize in turn in Ukraine and Poland bilateral (later, international) Weigl conferences in the fields
of microbiology and related disciplines. Previous Weigl conferences took place in Lviv (2003), Warsaw (2007),
Odessa (2009), Wroclaw (2011), Chernivtsi (2013) and Gdansk (2015). The next, 7th International Weigl conference
is planned to organize again in Lviv, the city, where he did his discoveries. The main topic of the conference will
be general microbiology, medical microbiology, environmental microbiology, immunology and biotechnology.
The conference is planned to be held in the beautiful House of Scientists. Main participants of the conference
will be Polish and Ukrainian microbiologists, cell biologists and immunologists; however, participation of the
scientists from many other countries is expected. Size of the conference is limited by 250 participants. In addition
to scientific program, Lviv city tour, concert, get-together and optional banquet, visiting Lviv Opera House and
the tours to neighboring castles are planned. Conference has to develop existing contacts and establish the new
ones between Polish and Ukrainian scientists.
http://www.cellbiol.lviv.ua/2017
Ukrainian Society of Cell Biology
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For the attention of specialists in the field of microbiology, biotechnology, immunology.
Institute of Cell Biology National Academy of Sciences of Ukraine, All-Ukrainian Public Organization “Ukrainian Society of Cell Biology” inform you about:
7th International Weigl Conference that will be held on September 26–29, 2017 in Lviv, Ukraine, in the main
building of Ivan Franko Lviv National University.
List of planned sessions:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Microbial cell biology.
Microbial biotechnology.
Environmental microbiology.
Metabolism and regulation.
Medical microbiology.
Immunology.
Microbe-host cell interaction.
Microbial genetics.

Participation of leading foreign and ukrainian scientists is expected in the Conference.
Working language – English.
Conditions of participation:
Deadline for Abstract submission – May 31, 2017.
Registration form and abstracts should be filled and sent to the conference e-mail:
weigl2017@gmail.com
Early bird registration & payment (till May 31, 2017): 110 € / 90 €.
Materials received after the deadline will not be accepted. Each person may submit up to 3 abstracts.
Invitation letters to the participants of the conference will be sent by email before 1st September 2017.
CONTACT INFORMATION OF ORGANIZING COMMITTEE REPRESENTATIVES
Address:
Institute of Cell Biology, NAS of Ukraine, Drahomanov Street, 14/16, Lviv, 79005 Ukraine.
Dmytruk K.V., Head of Secretariat PhD, Senior Scientist
Phone: 00 380 32 261 21 63;
FAX: 00 380 32 261 2108,
е-mail: dmytruk@cellbiol.lviv.ua // dmytruk77@gmail.com
Barska M.L., Executive Secretary of Ukrainian Society of Cell Biology, PhD,
Phone: 00 380 32 261 2142;
FAX: 00 380 32 261 2108,
е-mail: barska@cellbiol.lviv.ua

